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Laul.
j i i s i l : Ma tulen taewast ülewelt.

See õnnistus on meitele
Sel ajal ilmund tõeste;
Et Issand sündind Mariast,
J a nähti sõimes haledast.
Ta tulnud suurest heldusest,
Meid peästma patu, surma käest.
See üle hing end rõõmusta.
J a kiida teda lõpmata.
Siis kuule armas Jesuke
Su laste palwed heldeste!
Neil olgu puhas süda, meel,
Ka rõõnisast laulgu nende keel.
Auu, kiitus, tänu Iesusel^
Siis senni, kui saab osaks meil
See õnnis aeg, mitt' taewas seal
Sind taest kiidab minu heal!

Waese lapse Jõulu õhtu.
„Mina ei taha teid mitte wäesiks lapsiks jätta; mina tulen teie
juurde.
Ioh. 14, 18.

Kõikidest oodetud püha Jõulu laupäewa
õhtu oli katte jõudnud. Päew ja õhtu, mis
kõikide südameid rõõmuga täitis, ühel suuremal,
teisel wähemal wiisil. Kõik lapsed ootasiwad
kanatamata meelega, millal aga jõulupuud pidiwad oma mitmekarwa küünaldega põlema süü-
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bcttub saama. Õnnis ja püha jõulu laupäewa
õhtu rõõmustab ka kõiki kurwa hingesi, sest nemad teadwad, et täna Petlemma lautas maailma Õnnistegija on sündmud, sellepärast laulawad n'ad inglitega:
W i i s i l : Wõta nüüd Issandat wägewat kuningat kiita.

„Auu olgu Jumalal kõrges" sai inglitest lauldud.
Jesus on sündinud, saab täna ka meilegi ööldud.
Laula siis ka, oh mu hing rõõmsaste sa,
Taewa wäe hulgaga ühes. :,:
Jesus tõi rahu, mis inime kautanud ära,
Luuastas surmast ja lõpetas pattude kära.
Waenlase wäest, peästis ta ära meid tõest,
Seks on ta ilmal ju tulnud. :,:
Koik, kes orjuses ammugi ihkades 0 otsib,
Millal see abi neil tuleks, mis'peäle tt'ad lootsid.
Kiitwad ta nõuu, andwad t'at lõpmata auu,
Taewa wäe hulgaga ühes. :,:
Täitu ja kiitus sull", wägede Issand Jehowa.
Laulgu kõik keeled nüüd Jesuse Kristuse nimel
Mis taewa all, hüüdku kõik rõõmsaste Vai:
„Auu olgu Jumalal" kõrges!" :,:
Juba on õhtu kätte jõudnud; majades süüdatakse igal pool tuled põlema; kuna ühes
suures wabriku linnas, kus alati masinate rattad klaperdasiwad, iniinefed alles hakkawad suure
rutu ja kiirusega koju poole tõttama, sest et
nad alati tunni peal peawad töösse minema
ja sealt ka tunni peal peäl jälle õhtule saawad, nii ka tänasel kalli jõulu-laupäewa õhtulgi.
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Sellepärast on ka weel wabriku tööliste majad
enamiste igal pool pimedad, ehk küll teiste majades ammugi kõik tuledega walge on.
Kuu pistab oma kahwatanud palet pilwete
tagant wälja ja tema tnmedad kollakad kulla
kiired tungiwad läbi külmetanud akna rnutude
ja walgustawad üht wiletsat pööningi kambrikest, mis kurwa waate pilti sünnitab. Akna
all laua ääres istub üks waene kaheksa aastane
poisike ja katab oma kahwatanud palest kahe
käega ning nutab kibedaste. Ka kuul on sest
hale meel, sest ta peidab ennast ruttu pilwe
taha, aga ilmub juba teisel silmapilgul jälle
uudise himust aetud nähtawale, et teada saada,
mis poisikest nii wäga peaks kurwastma, sellel
kallil õhtnl, kus kõik nii ütlemata rõõmsad on.
Pea aga peabki kuu tuuuistama, et poisikesel
asja ja põhjust küll on nutta ja kurwastada.
Tema waesekese wanemad on mõlemad surnud;
oma emat ei olnud ta silmad näinndki, kuna
aga tema isa oli öölnud, et ta üks hea inimene oli olnnd, kes teda ütlemata õrnusega oli
armastanud, ,uiiig nüüd taewas Jesuse juures
pidi olema. Isa oli tihti armsast emast kõnelenud, kus juures ta omad silmad niiskeks läkfiwad. Nüüd ei olnud temal head isa ka mitte
enam; sest ühel õhtul, kui wäikene Karel, sest
nõnda oli waese poisikese nimi, jälle isat juba
ammugi wabriku tööst koju ootas tulema, kuna
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alg ja wäsimus teda waewasiwad. Seal sai
korraga uks lahti tõmmatud, — wõerad mehed
andsiwad tema waese õnnetuma isa surnult
oju — üks masina ratas oli isa surnuks piistauud. Sest ajast oli juba neli aastat
,lööda, aga Karel mäletas seda kõik nii wäga
õigeste, just kui oleks see alles eile olnud; ta
ügi alati isa werist surnu keha wõõriti muuctud näuga, ja tundis südames tema külma
äsa kui praegu alles käega katsutawal Iseranis õhtutel tuli see kõik temale kõige elajamalt silmade ette ja meele, sest et isa siis
aü koju oli tulnud ja tema eest hella arustusega hoolt ja muret kannud. Kui ta selle

eale mõtles, siis tuli külm higi ta otsaesise
'ale, nit et ta muub ei soowinud, kui et ta
fa pca oma armsa isa ja ema seltsis Jesuse
suures wõiks olla, kus nn ütlemata hea ja
lus pidada olema, sest seda oli õnnis isa te'ale alati öölnud.
Waese! poisikesel ei olnud ka ühtegi armast
ööstijad, kes temale ühe korragi oleks öölnud,
: Jesus alati kõige laste juures on, ja neid
ütlemata wäga armastab ja neid kõige
iha ja kurja eest hoiab ja kaitseb. Üks tema
üdidest oli teda enese juurde kaswatada wõtld, ei mitte osawõtlik» meele ega armu ja
laotuse pärast, waid uendc paari rubla eest,
iis kogudus tema eest maksis. Poisike oli te-

male kõige suuremaks tüliks, sest et ta üksi raha,
aga mitte wäest last sööta ega katta ei tahtnud. Ta ei rääkinud temaga ilmasgi sõbratikult, waid sõimas ja taples ühtepuhku, kuna
Waene poisike selle juures üsna ilma süüta oli.
Ta andis temale wäga wähe ja sandi söömist,
kuna poisike weel pool alasti pidi ümber jooksma
ja tädile niisugust töösi tegema, mis tema wanadufe kohta sugugi ei kõlbanud, ja tema õrna
liikmetele wäga raske oli teha. Kogu päew oli
tädi ühes wabrikus tööl ja häda siis waesele
Karlale, kui ta õhta koju tuli ja miski tegemata oli, mis ta waese lapsele tööks ette oli
annud! häda temale, kui õel ja ülekohtune
rahaarmastaja tädi märkas, et poisike jälle nntnud oli! siis haugutas ja sõimas teda unimütstks ja laisaksworstiks, kes tema kallist leiba
ilmaasjata raisata, ning kellest miskit kasu ei
ole waid aina Jumala päewawargad on loodud keda wangirauad ootawad. Ühtepuhku sai
õnnetu waenelaps tädi käest ilmasüüta noomida,
ja pidi tühja kõhuga oma wiletsa aseme peale
magama pugema.
Tänasel kallil jõululaupäewa õhtul oli waese
poisikese kurbtus aga iseäranis ütlemata suur,
sest ta oli õlest matikest, mida ta tädiga seltsis
punuuud, linna müüma kannud. Kaua oli ta
kibeda külmast hoolimata, pidanud ümberjooksma,
igal pool sai ta kalgi sõnadega minema saade-
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tud; inimestel oli ju palju tööd ja talitamist
kalli jõulu-pühade ettewalmistamises, et omaksete ja weel enam oma lastele jõulukingitustega rõõmu teha. Oh kui igatsewa näo ja silmadega piilus ta mõnestki prauksele jäenud uksest, uhkeste wälja ehitatud jõulupuud silmates^
mis kõik täis armsaid ja kallid asju oliwad.
Oh kui õnnelikud on need inimesed ja lapsed, ohkas ta, ning pühkis külmetanud uärus
kuue käiksega oiua miskeid silmi. Tal tuli kõik
selgeste wedde ja elawalt waimu silma ette,
kus tal ka säherdune rõõm osaks oli olnnd,
kni isa alles elas! Isa aga oli nüüd külmas
hanas, kuhu tema igatses järele minna! — Ta
knulis rõõmsa laste rõõmu kiljatamist aga see
ei äratanud tema sees mitte kadedust, waid ta
soowis aga, et keegi ka temale ühe sõbraliku
sõira pidi armastusega ütlema, mis teniate isa
surinast saadik enam osaks ei oluud saanud.
Ta kuulis kui ühes majas lauldi:
„Kili armsast Iõulu-puu nüüd hiilgab,
Ta paistus lväga kallis meil!
Meid kõiki rõõmuga ta täidab,
Kui ütleb: „Iesus sündind teil!"
Kõik lapsed seiswad rõõmsal näol,
Silm naerab, süda rõõmustab;
Oh õunist rõõmu, kallil Iõulul,
Viis kõigi waimu juhatab!
Petlemma lauta — Iesusi waatma
Ja teda kiitma, tänama, —

—

9

—

Mei' tuleme teid senna saatma
Ja walgust teile näitama!
Suur walgus paistab Jõulu öösel
Oh rõõmu, rõõmu patustele
Nüüd lapsed, wanad tõtkc palwel,
Ilmnannel! toob elu teil!"

Ometegi wiimaks sai temale ka see õnn
osaks, et ta ometegi ühte suurde toreda majasse sai sisse kutsutud, kus prõua praegu oma
tüdrukuga ühe suure koogi katki lõikamisel ametis oliwad. Poisikene, kes nii paluwa silma-

dega köögi ukse peal seisis, sai sisse kutsutud,
kus helde ja lahke proua kõik tema matid poole
rubla eest ära ostis, ning pealegi suure tassi
täie sooja kohwi ja saia andis. „Tana on
kallis Iõuln-laupäewa õhtu, sellepärast, söö
wäikene ja ole rõõmus."
Karel tänas kõige suurema tänuga ja ruttas lennul minema. Ta oli, ja wõis jälle
kord rõõmus ja õnnelik olla. Tema kojrnnincku tee wiis teda just üle suure turu. Ta ci
suuwud oma uudisehimu mitte talitseda, et ta
kordagi neid kallid asju ei oleks silmitsenud,
kuna ta praegu ju nii ütlemata õnnelik oli. Ta
jäi laia silmadega kõik seda waatama, mis poe
akende peäle ostjate sissemeelitamiseks oli wäljalautud. Siin seisiwad knllatnd pähkled ja õnnad, seal jälle kõigntasiwad toredad linnud ja
inglite knjud traatide külges. Kõik oli wäga
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ilus ja tore, mis poisikese meelt wägise pimdis
wõrgutada; tal oli ju taskus ka raha, eks wõiuud ta selle eest ka omale neid kallid asju
saada: ta tundis hõbe raha tükki oma sõmede
wahel, kuna kiusaja temale kõrwu sosistas:
„Wõta ja osta, sa oled seda raha ka aitanud
teenida." Üks parem heal aga ütles selle wastu:
„ G i ! " — Täis hirmu, tõmbas ta käe taskust ja jooksis ilma, et ta weel ümber ehk tagasi oleks waatannd, koju, sest ta kartis seda
kiusatuse meelitusi.
Koju jõudes tahtis ta kohe seda kiuslejat
raha laua sahtlisse pauna, aga oh häda? sest
kui ta seda taskust tahab wõtta, siis ei ole seda
enam oleinaski. Pisukene hant pükste taskus.
annab sellest tunnistust, kus raha on saannd.
Vtis uitud teha? Ruttu kui tuul, läheb ta tuldud teed tagasi ja otsib hoolega, lume pealt,
.adunud raha, aga kõik on asjata! wõis olla,
<t raha ammugi juba lume sisse tallatud, wõi
oli seda mõüi ülesse leidnud. Ükski ei hooli
nutja poisikesest; tema alandliku küsimiste peäle
auti teniale aga kalia waswsid. Kurwa meelcga poeb ta jälle pööningu kambri ja istuv
ahastawalt ja täis kartust tädi koju tulekut oodates. Korraga tõstab ta pead ja kuulab: ta
on jala astumise sa mmmusid trepi peal kuuluud.
Tema iile tuli surma kartus, ta ei julgenud
oma silmi tädi ees näidata, sest ta kartis teda
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ütlemata. Ta tahtis tädi eest ära põgeneda
Ta kargas wälgu kiirusega teise kambri ja pu
ges pimedamasse nurka, kuna ta tädit kuulil
teises toas siunawat ja käratsewat! siis jooksis
ta teisest trepist, kingad käes, alla uulitsale;
tema tee läks ikka edasi ükskõik kuhul
Pool teadmata ja ku: ilmatahtmata kisu.
teda üks nägemata wägi enesega ühes edasi,
kunni linna wärawast wälja. Koht kuhu to
jõimb, on surnuaed, kus tema armsad ja kalli'
wanemad wiimist und puhkudes ootawad, kunn
Issand neid püha ingli pasunaga saab ütei
äratama.
Ta oli juba sagedaste ennegi oma wanemate haudadel käinud ning sealt troosti ja rahu
leidnud. Täna aga ei kõnni tema mitte ii)
seda teed, sest suured rahwa woorid tõttawad
ka senna, milledest tema ikka mööda tormab.
Kesk kiriku ehk surnuaeda stisab ku püha toda
ning senna tõttab temaga ühes noor tui wana
Ta silmad langewad senna saades pühakoi',
peale, mille akendest tale tulemeri wastu läigib,
kuna orila pühalikud heäled lahtisest kiriku utsest temale wastu kajawad. Karel mäletab puhakirja sõnade järele, mis õnnis isa temale
oli öölnud: „Minu isamajas on palju eluasemeid, sellepärast tulge minu juure, kes teie
koormatud ja waewatud olete." Nüüd saab ta
nende sõnadest arn ; ta tahad selle juurde minna,
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kellel palju eluasemeid ou, sest et temal ühtegi
ei ole. Koik pingid ja istekohad on jnba rahwast täidetud, kuna ikka uusi jnure tuleb. Karel kummardab ennast ühe posti najale ja waatab mntsikest peus hoides uudishimulikult ja
täis püha kartust ümberringi. Kui imelik,
ilmaski ei olnud ta siin olnud, ta ei tunne ka
ühtegi inimest, aga siisgi tunneb ta omas südames, et ta kodus ja kui oma isa juures on.
Sellepeale kõlab orila ja rahwa waimustaw laulu heal tema kõrwu: „©ee on see päew
mis Issand teinud!" Tema silmad lähewad niiskeks. Selle peale astus õpetaja kantsli peale,
ning kuulutas neid üliwäga rõõmsaid Jõulu
sõnumeid: „ Kristus on täna sündinnd!" Taewa
ja maailma knningas on halwas sõimes, Petlemma lantas maailma Õnnistegijaks sündinud,
ning meie wennaks saanud. Teda ei sundinud ükski muu asi, kuid aiua armastus, millega
ta kõiki oma juure kutsub, olgu rikas ehk waene,
suur ehk pisuke, ta tahab neid kõiki oma taewariigi osaliseks teha, sellepärast on ta ka inimeseks sündinnd ja kõik meie patn ja liha nõdrused enese peale wõtnud. Ta ütleb ka kõige
laste kohta: „Laske lapsukesed minu juure tulla."
Dh sellepärast, armsad lapsed, armastagem oma
Iesust, sest ta on meid enne armastanud.
Selle kasu ja Jumaliku seaduse järele on ka
paljugi heldeid südameid oma käed lahti teinud
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ja paljugi lastele täna Jõulu rõõmu lasknud
osaks saada; kui aga iales kusgil üks waene
laps oleks, kellele ühtegi Jõulu rõõmu osaks ei
ole saanud, siis tahab Petlemma lapsuke Jesus
ise temale Jõulu rõõmu jagada uing tema südant taewalik: andidega rõõmustada. Sellepärast puistake oma koormatud südamed I s sanda ette wälja, kes täna lapse näol teie juure
tuleb; tema tahab teie palwet kuulda, ning teile
üht õiget Jõulu rõõmu maitsta anda." Karel
kuulas ristipandud kätega õpetaja kõnet, ehk ta
selle sisust küll palju aru ei saauud. Nii palju
mõistis ta ometegi, et Jesus teda ja kõiki lapsi
nii ütlemata wäga armastada ja neid armuga
wastu wõtta tahab. Waikne rahu äius seda
teades ja kuuldes tema südamesse: ta ei kartnud ega tunnud korraga miski hirmu enam oma
kurja ja õela tädi eest; ta teadis, et Jesus
teda saab hoidma ja kõige kurja eest kaitsma.
Kõik lapsed ruttasiwad selle peäle oma wauematega rõõmsaste kirikust wälja ja hakkasiwad
kojil minema, kus ueid Jõulukingitused ees ootasiwad; temal aga ei olnnd ruttu kuhugile rutata sellepärast ei läinnd ta ka sugugi enam
linna tagasi, waid ta astub pikkamest surnuaia
wiimse raagus põesaste warju, kus tema wagad
wanemad hingawad. Siin laseb ta põlwili, paneb oma külmaks tarretanud käekesed risti ning
hakkab armsa Iesusele oma häda ja kurbtust
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kaebama. „Armas Õnnistegija," kurdab ta,
nma olen nii wäga õnnetu siin maailmas, kilna
mu armas isa ja ema sinu juures taewas on,
kus neil hea põli on, mull ei ole kedagi, kes
mind armastab, kui sina üksi, ^rmas Jesus,
oh anna ka mulle rõõmsaid Iõulusi. Ma ei
soowi omale ühtki Iõulu-puud, riideid ega mänguasju, waid ma palun sind aga, kui sa seda
wõid, siis tee, et minu tädi mind ei löö ega
peksa, sest et ma selle raha ära kautasin. S a
tead ju ise kõik, oh armas ja kallis Jesus, et
ma selle raha tõeste ära kautasin ning selle eest
ühtegi kooki ega saia ei ole ostnud; sa wõld
seda ka mulle wist küll näidata, kuhu ma seda
ärakautasa, nii et ma seda jälle wõiksin ülesleida ja tädi kätte koju wiia?! Ma tahan teinekord hoopis enam ettewaatlikum olla. Armas
Jesus! ma palun sind ka, oh ütle mu tädile,
et ta mu wastu sõbralikum on ja minuga mõnikordki sõbralikult kõneleb, nii kui mu armas ja
kallis isa seda alati tegi, kuna ta meriselt ja
surnult sai koju toodud, millest ta enam ülesse
ei ärkanud." —
Selle peale jäi poisike wait, kuna üle jälle
kange hirm ja kartus tuli, ning silmawee pisarad jõena mööda külmi kahwatanud palgeid alla
weeresiwad mis endid pea jääks muutsiwad ning
siis kuue rinna ees kui pärlid läikisiwad. Tema
süda läks kord korralt ikka kergemaks, taewalik
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rahu wõttis tema südames aset. Tema wäsinud
pea langes ikka madalamale külma lume sisse,
waikne kosutaw taewa rahu langes ta peäle,
ning ta uinus külma lume, kui oma isa rinna
najale magama.
Iniineste teada ei ärka säherdusest unest
enam siin maailmas ükski külma lume Peal ja
tange külma käes ülesse, aga meie weikse Karlaga oliwad Jumalal ja püha Jõululapse Iesusel hoopis teised nõud. Ta uägi magades
üht imeliku armast unenägu: „Tema nägi,
kuidas inglid tcda kaugele, kaugele kandsiwad ja
siis ellalt magama ilmutasiwad. Mõne aja pärast arwas ta ennast ülesse ärkawad. Imetledes
waatas ta ümber, ta oli lumi walges woodis
ja ilusas soojas tilas, mida armas kuusepuu ja
wähä küünalde Ijaiš täitis. Peab ta ülesse
tõusma ja seda toil silmitsemas Ei, ta ei raatsi
seda teha, sest siis ehk peletaks ta seda armast
tundmist, kui unenägu enesest eemale, mis nii
wäga ilus ja tema meelest nii ütlemata arnias
ja kallis on! Aga magus hais läheb ikka kaligemaks, ja tema himu seda waadata ikka suuremaks, ta usaldab eunast ometegi pisut istukile
ajada ja seda armast asja waadata, kuna tasane jutu kõmiu tema kõrwu kostab.
Oh rõõmu! Unenäo wiirastused ei kau mitte,
ta näeb oma lahtise silmadega ühe weikse laua
peal Jõulu-puud põlewad, kus kõiksugu armsad
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ja kallid asjad külges ripuwad, kuna kaks wanakeft ühtepuhku uusi küünlaid põlema süübawad, mis juures tuba ühte puhku ikka walgemaks läheb.
„Ta saab wist pea ülestõusma," ütles wanaldane naesterahwas, „sest ta liigtas ennast juba
wähä aja eest."
„Meie talitus on walmis," ütles wana teine
pool nin läks oma abikaasa juure. — Seda
kõik kuuleb ja näeb Karel, — oh kui selgeste
wõib und näha. — Ta kuuleb kuidas wana
emakene ennast tema iile kummardab ja mõlemad wauakesed siis sõbraliku rahuloldawa naeratamisega tema peäle waatawad: ta tunneb,
kuidas õrnad pehmed käed tasakeste tema pead
silitawad, kuna armsad sõnad tema kõrwu tungiwad.
Seal asub ütlemata rõõm tema südamesse:
„OH armas Iõulu-laps Jesus," ütleb ta korraga kassa kokku pannes, „ma tänan sind koigest südamest, et sa mind selle ilusa unenäuga
rõõmustad!" Wauakestel oli tük aega tegemist,
enne kui nad seda temale ära jõudsiwad seletada, et see mitte tühi paljas unenägu ei ole,
waid kõik terwe tõsi. N'ad olla Peale Jumala
teenistust oma armsa, surnud lapse haua peale
palwetama läinud, ning teda sealt, ühe haua
pealt pool surnud, magamast leidnud.
Wab oliwad teda kaasa wõtnud ja Jumala

— 17 —
abiga jälle elusse äratanud, ning tahta teda
oma lapseks wõtta, koristada, katta ja toita.
Waene poisike arwab aga weel ikka unenägu
nägewad, kuna ta ikka jälle uueste oma uniseid
silmi õerub. Ometegi wiimaks saab ta sellest
kõigist selgeste aru. Ta tõuseb ülesse ning langeb luutsuwa nutuga oma uue isa ja ema kaela
ümber, ööldes: „Isa, ema, ma tahan teile üks
sõnakuulelik poeg olla ja teid alati armsaks ja
kalliks pidada."
See oli üks õnnis Iõnln-õhtu pühitsemine,
mida need kolm armast hinge nüüd ühes koos
Jumalat kiites ja tänades pühitsestwad, ning
mille üle Jumala inglitelgi taewas hea meel
oli. Waikselt läks püha õhtu mööda, sest et tohter kõwaste oli keelanud, et haiglane poisike
wäga hädaste seda kõigesuuremat rahu tarwitab,
kui ta mitte raskeste haigeks ei peaks jäema.
Kui isa weel hilisel õhtul Karla tädi juures
oli käinud ja sellele kaduma läinud raha wäljamaksnud, ning teatannd, et poisikene jäedawalt
nende jnnre jäeb siis oli see weel pealegi rõõmns, et ilmaasjata leiwa raiskajast lahti sai,
kuna ta poisikese sööma raha oma tasku wõis
pista. Nüüd oli alles waese lapse rõõm täielik.
Põlewa Jõulupuust ei saannd sellel õhtnl palju
hoolitud: üks küünal kustus pea teise järele,
kuna nende süda aga kõige suurema Iõulu-rõõmuga täidetud oli. Taewa inglid aga lautast-
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wad wist omad tiiwad selle maja üle, ning
laulsiwad:. „ A u u olgu I l l m a l a l e kõrges,
r a h u m a a p e a l i n i m e s t esth e a m e e l?"—
Omal wiisil, ehk: Ma südant annan kõigest wäest.

Kord oli Jõulu õhtu käe,
Mill' kõigil rõõmustus;
Kus küünla walgus uii kui päe
Kõik majad walgustas.
Siis mööda linna uulitsaid
Seal kai* üks waene laps,"
Ta nägi paistwad jöulu-puid,"
T'al polnud rõõmu teps.
Ta waatis nuttes waikseste.
J a tundis kurwastust,
KUi anti tcbtc lastele
Seal Jõulu kingitust.
„OH!" õhkas tenia eneses!
„Kns minu rõõm nüüd on?!
„Kui 'isa ema elasid,
„Siis oli mull ka õnn!"
„Nüüd hulkun Ütsi wõeral niad,
„(3i keegi tunne mindi
„Ei kohta, paika ?nY(\i pool
„OH Issand, aita mind!"
„Ei tee, mull' flfgfi lahti ust,
„Ei ükski rõõmusta,
„(3i ükski anna kingitust.
„Ei wäest last armasta."
„Ei ükski kutsu waatama
^Viind ilust Iönln-pnnd,
„Ei ükski tule lüfiina:
„On knlin. ehk nälg, ehk muud?"
Kas ial uks ehk wäraw on,

—
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Ta waene koputab;
Ei tehta lahti kusagi Pool.—
Ta keha külmetab.
Ta hüüab wiimaks haledast;
„ M u armas Jesuke!
„OH tule, aita oma last,
„Iäe isaks minule!"
„Külm waewab mind, nälg nõdraks teeb
„ I a riided katkend ka!"
N i i ohkab ta ja seisma jääb —
Ning uinub magama.
Siis näeb üht armast nägemist,
Et kõrgel taewa all
Seal walge riide sees üht last
Näab jõudwad ligemal".
Kui tema juurde jõuab ta,
Siis ütleb armuga:
„OH laps, fee Jesus olen ma,
,„Su Õnnistegija!"
„ M a tahan ehitada nüüd
„Sull kallist jõulu-puud
„ I a kingin sulle taewa hüüd;
„Ning annan armu-suud."
Siis näitas üles taewa pool"
Nüüd Jesus sõrmega,
Laps nägi seal üht hiilgawad Puud
Kuld tahtest särama.
Ta tundis rõõniu lõpmata
Sest taewa walgusest;
E i raatsind silmi pöörata
Sest hiilgwast jõulu-puust.
J a kui ta nii pool magades
Seal seisab müüri na"al
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Siis nääb, liti inglid lennates
Ta poole tulewad,
3teed kantsid teda ülesse,
Kus hiilgas ilus Puu;
Seal jagas andid Jesuke
Tal' ilma otsata.
See peale ärkas rõõmuga
See laps nüüd ülesse;
Üks proua lahke näuga
Seal seisis tema ees.
See ütles: „Arnias lapsuke
„Mis külmetad sa siin?
„Et tule minu järele,
toind sooja tuppa wiin."
See helde proua audis nüüd
%fdi süüa, juua ka,
Ta uued riided sedamaid —
Muud Jõulu kinki ka.
See armas proua ütles weel:
,,)cüüd armas lapsuke.
„Ma jään unud eniaks sinule,
„Iääd lapseks minule."
Laps täuas prouat armsaste
See suure armu eeli.
Ja Issandat ka ühtlasi
Ta kiitis südamest.
Said mõned päewad mööda läind,
See laps siis haigeks jäi;
Ja selle järel Peagi
,Iu surma kell tall" lõi.
Nüüd on see waene lapsuke
Seal, kus ta päris-maa,
Kus tema armas Jesuke,
J a isa, ema ka.
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Oh armsad lapsed! kuulge nüüd:
Kui Jesus armas teil,
Siis jagab teil' ka taelva hüüd
Seal kõrges ülewel.

„Gt läki nüüd Petlemma."
Luk. 2, 15.

Kes ei taha mitte waimus karjastega Petlemma n»,nna ja seda imet näha, mis Jumal
inimeste õnnistuseks on lasknnd sündida! Petlemma nimi on iga ristiininicsele armas ja kallis. Inba ivana Testamentis on Petlemma nimi
tihtigi nimetud saanud; uues Testamentis saab
see nimi igakord mälestnd; kui Iesnle sündimisest kõne on. Petlemmas sündis maailma õn*
nistegija neitsist Adariast alwas weiste lautas,
kns tema esimene ase weiste sõim ja koredad
heinad ja õled oliwad. Petlemin on Iernsalemmast kahe tunni tee kaugnsel, ilusa ja wiljarikka maa sees. Sellepärast on tema nimi ka
Petlemm, see on: wiljaalt ehk wiljasalw. See
wiljasalw on ka meie elnleiwaks saanud Jesuse
Kristuse, meie kalli Õnnistegija maailma sündimise läbi.
Petlemma tee peäl suri ka ükskord Nael
ning sai Jakobist suure nutn ja kurwastusega
senna mahamaetud. Kui mitme saja aasta pärast Petlemmas esimene märtrite weri woolas,
sest et hõel kuningas Herodes kõik poeglapsed
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ära laskis tappa. Siis kuuldi nuttu ja hulgumist Petlemmaft. „Rael nuttis oma lapsi ja ei
tahtnud ennast mitte trööstida lasta."
Petlemma wäljal noppis ka Ruth ükskord
wilja päid, ning Petlemma wäljal hoidis ka
weike Tawet karja, kui prowet Samuel tuli ja
teda Israeli üle kuningaks wõidis. Selajal oli
Petlemm kimlus koht ja paik. Pool tuhat aastat pärast seda aga läheb Petlemm jälle kuulsaks, kus kirja sõnad ja prohwetlikud ettekuulutanüsed taide lähewad: „3a fina Petlemm Ewrata Juuda maal, kes sina üks neist kõige wahematest linnadest oled Juuda würstide seast;
sinust peab mulle see karjane wälja tulema, kes
minu rahwast peab äralunastama." — Meie
teame, et maailma Õnnistegija täna Petlemmas,
neitsist Mariast ilmale on sündinud, sellepärast
saiwad ka wagad karjatsed Petlemma wäljal
ingli laulu kuulda, mis kellegi sureliku inimese
kõrwad enne ega pärast ei ole kuulnud. —
Petlemm on selle auu osaliseks saanud Jumala
püha uõu järele, et just temas maailma Õnnistegija pidi sündima ja ei mitte kuulsas pealinnas Jerusalemmas, kus Tawet ku: kuningas
oli walitsenud, kelle sugust ka Kristus liha poolest oli. Vieie kuuleme weel tänagi waimus
inglite laulu Petlemma wälja peält: „Auu
olgu J u m a l a l e kõrges, r a h u maa p e a l
ja i n i m e s t e s t hea meel!"
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J a waata? sest weikse Petlemma linnast ja
weiste sõimest, ööldakse ka sulle: „ Ä r g e kartke!
sest w a a t a , ma k u u l u t a n t e i l e s u u r t
r õ õ m u , m i s k õ i g e r a h w a l e p e a b s a a m a.
S e s t t e i l e on t ä n a Õ n n i s t e g i j a sünd i u u d . " Oh läki siis karjasaga waimus Petlemma ja waatagem seda ime asja, mis Issand
on lasknud sündida. Oh Iumalikn püha imet
ja armu uõu.

See kes püha Jumal ja keda

inglid igawcsest ajast käte peal on kannud ja
püha auukartusega kummardanud; see magab
uüüd, kui kõige alwem sulase laps lautas weiste
sõimes. Sellepärast laulgem:
W i i s i l : Ma tulen taewast ülewelt.

Petlemma linna rattake.
J a weiste [oime waadake,
Seal hingah teie hinge eht,
Kes teie rõõm ja elu täht.
Kõik wagad tõstwad rõõmu häelt,
Nüüd kõige laia ilmet peält
On kuulda laulu helinat,
Et majad wastu kõlawad.
Rust kõlab laulu, kandli häel,
Ja Icsust kiidetakse teal,
Sealt saadan ära põgeneb,
Ja Jesus ise seuna jäeb.
Koit niajad on nüüd ehitud,
Ja rahwas puhtad, kasitud, —
See juures wõtkem katsuda.
.Euis luq,u. on mci' hingega.
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föaš igaüks ka aru saab,
(St see meil' nieele tuletab,
Et King ükskord ka puhtaks saab?
Kai leiad Iesust sõime seest,
Ja palud teda südamest,
Siis sinu hing saab pühits'tud,
Ja tema armus puhastad.
Kes nüüd ci otsi Jesukest,
E i palu teda siid ainest,
(5i see saa ilmas õunistuft,
Ei taewariigi pärandust.
Viiks rahuias nõnda ehitab?
Jah Jesus tõi rahu, mis inime kautand
ära. Ta tõi taelua rahu paitus hukka läinud
maailmale, mis Adama patnlangemise läbi needmise all oli.
Kui Jesus ei oleks maailma
sündinud^ siis ci oleks üksgi hing wõinud igawesest hukatnsest peaseda. Seda arnm tõutust
kuulutas Jumal juba csimiste inimestele Paradisi aedas nende sõnadega: „ S i n u seeni ne
l ä b i p e a w a d kõik sugud
õnnistud
saama."
Neljatnhande aasta pärast sai see
tuulutus ka tõeks, kui wana mau pea rõhuja
Petlemma lautas maailma süüdis, kellest kõik
prohwetid ja ujuisad ammu wanal ajal oliwad
ette kuulutanud. Tema oli liha poolest kõikis
meie sarnane, ometi ilma patuta; ja Ta pidi
püha, ilmasüüta ja käslltüitja olema, ning meid
patust, surmast, käsuueedmisest ja põrgu wäest
lunastama, Jumala auuga ehitama ja igawest
õnnistust meile saatma. Sellepärast, kummar-
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bctge teda tuhkas ja põrmus ja mõtelge: Jumal
saab inimeseks! maailma Looja sünnib kui nõder inimese lapsuke looma lautas, sõim on temale kätkiks ja Moodiks, kõwad mähkmed tenia
riided. Mõistke see juures tema lõpmata armastuft patuste inimeste wastu. Taewast wahetab ta maa wastu ja lõpmata auu, waesuse
wastu. Keegi ei oleks Tema sündimist teadnud
ega temas meie Lunastajat tunnud, kui J u mal seda mitte waese karjastele ei oleks lasknud ingli läbi kuulutada, sellepärast ütleb uägemata heal ka meile sellel kallil Jesuse sündimise õhtul „(£t lakki nüüd Petlemma ja kuulakem inglite armast laulu, mis Petlemma
wälja pealt patusele uii armsaste südamesse
tungib: „ A u u o l g u J u m a l a l e k õ r g e s j a
maa p e a l rahu, i n i m e s t e s t heameel!"
Oh hing tõtta siis ka ruttuste Petlemma
ja kummarda seda lapsukest, kes Waria rüpves
magab. Oh kas tunneb sinu hing, ka säherdust
üpris suurt rõõmu, kui need wagad karjatsed
ja kas kiidad ja tänad sa ka Jumalat, kõige
see eest, mis ta sulle oma inimeseks fündimisega head on teinud? Oh kingi sellepärast oma
süda Jeesusele niagusaks ohwri anniks, sest et
kulda ja hõbedat sul temale anda ei ole, mida
ka Issand ei tahagi.
Oh kui liigutaw ja õnnis peab meile sellepärast Jõulu õhtu pühitsemiue olema, missu-
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gust suurt õnnistust peab ta meile tooma, kui
meie teda õiete pühitseme ja seda õnnistust
Mäletame, mis Jumal neil päiwil kõige maailmale walmistanud on. Kõige sellepärast peaksite ka teiegi^ rõõmustama seda kuuldes: „ T e i l e
on t ä n a Õ n n i s t e g i j a s ü n d i n u d ! " Temast ütleb püha kiri: Ta kaswas tarkuses ja
mõistuses Jumala ja inimeste juures." Oma
kaheteistkümnes eluaastas juba istus ta templis
õpetajate ja kirjatundjate seas ning kuulas
nende püha kirja seletust ja küsis ja wastas
neile nende küsimiste peale, mis üle kõik pealtkuulajad imestama Pidiwad. Ta ütles selle juures ka oma emale, kui see teda otsis: „Kas
teie ei tea et ma ses kojas pean olema, mis
mu Isa päralt on?" millest tema ema seekordgi
mitte aru ei saanud. Ta oli ka oma wanematele
igas asjas sõnakuulelik laps. Peaks Tema tend
ja elu meile kõigile eeskujuks olema, nii et kõik
meie lapsed wõiksiwad tarkuses ja mõistuses
Jumala auuks üleskaswada. Seda tee oh I s sand Jesus! kes sa see suur laste sõber oled
ja neid ütlemata armastad. Sa ise oled ju
oma püha suuga ütelnud, kui sa siin maa peal
elasid: „ Laske need lapsukesed minu juure tulla
ja ärge keelake neid mitte, sest niisuguste päralt on Jumala riik." Jumala püha Pojal, ei
olnud siin maa peal kohta, kuhu Ta oma pead
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oleks wõinud panna, aga 3a on oma tahtmisega
nii ütlemata waeseks ja alatuls saanud, et meie
seeläbi wõiksime rikkaks saada. Tõstke sellepärast
rõõmuga oma silmad Tema poole, sest et Ta teid
nii ütlemata suure armastusega kutsub: „Mina
olen tee, tõde ja elu, sest ilma minuta ei sa keegi
Isa juure." Ta oli ka oma taewast Isale sõnakuulelik surmani, ning on meile jälgi jätnud, kus
meie peame käima.— Teile on Õnnistegija sündinudki teie Tema sõna kuulete ja Tema tahtmist täidate. — Ta sai Juuda rahwast teutud
ja wiimaks surmatud. Ta oma jünger Juudas
andis teda ära, Peetrus salgas teda ära, Ketsemani aedas wõitles Ta raskeste surmaga, nõnda,
et Ta higi kui werepisarad maa peäle langesiwad^
kuni Isast läkitatud ingel Teda kinnitas. Teda
pekseti, minu ja sinu pattude pärast piitsaga, —
löödi keppidega, naeri ja teutadi, kibuwitsa krooniga kroonitud laskis ta Kolgata mäel oma käed
ja jalad läbi uuristada ja äraneetud risti puu
peal kandis ta hirmust surma walu, kõik sellepärast, et meie neist waludest, mida meie teeninud oleme, lahti saaksime. Oh armsad hinged:
noored ja wanad waadake täna sõimest Kolgata
mäele, siis saate tõeste liigutatud südamega ütlema!
„Armas Õnnistegija, kui suur oli Sinu kannatus meie wastu! mis oled sa kõik meie patuste
eest pidanud kannatama, et meie aga igawest elu
ja õnnistust wõiksime pärida.
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Sina, oh truu karjane jätsid oma elu meie
eest, et meie pidime igaweste õndsaks saama. —
Oh, kas meie ei piaks siis mitte frnu, kui selle
hea karjatse healt rõõmuga kuulma ja sinu juure
tõtma, armu ja halastust otsima! — Sa kutsud
meid järele ja ütled: „Andke mulle oma südamid
eluasemeks ja püha Waimu templiks." Oh I s sand, wõta siis meie südamid oma eluasemeks
ja pühitse meid, et meie sinu omad wõiksime
olla, sulle elada ja sulle ka surra, kus meie sind
siis taewas palest palesse näeme, ning snlle üht
kiituse ning Hosianna laulu teise järele laulame!"
Oh rõõmustage endid, et Õnnistegija pärast
oma kibedad piina walu, mis meie patu ja surma
pärast kannatama pidi, jälle oma igawese auu
sisse Taewa Isa juurde tagasi läks, ning kui
wägew sõjamees pärast õnnerikast wõitu põrgu,
surma ja haua üle, surnust ülesse tõusis. Iäege
siis kuni surmani temale truuiks ja sõnakuulelikuks, siis ei tule surm mitte waenlase, waid
sõbra kombel siit hädaorust ärawiima taewa,
kus oma teie kallist Õnnistegijat kiita ja tänada
wõite. Surete teie Kristuses, siis teeb ta hauda
teile üheks waikseks magamise kambriks, kust
Ta teid nooruse homikul wäljakutsub. Teie ihu
saab rahul puhkama, kuna Ta taewaliku auuga
tuleb kõiki surnuid ülesäratama, siis on kõik
pühad inglid temaga. Saab peaingli pasun
hüüdma, siis tõufete ka teie haudadest ülesse,
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kuna SSfcmb teid siis oma parema käele paneb,
ööldes: „Tnlge täna, minu Isa õnnistatud ja
pärige seda kuningriiki, mis alguses teile on
«asutud! Minge ome Issanda rõõmu sisse!"
Nõnda käigem siis kuni surmaui Te:na jälgedes, nagn Ta meile eeskuju on jätnnd, andkem endid Tema omaks, siis wõite teie kõik õigeid Jõulu pühasid pühitseda ja omas südames
hõisates hüüda: „Ka meile on täna Õnnistegija
Petleinma lautas sündinud!" Meie tahame Teda
nüüd weel südamest kiita. Sellepärast tõstame meie
omad käed ja südamed Jesuse sõime pole ja palume:
Issand ja Õnnistegija, Jesus Kristus, sa
igawene taewase Isa poeg ja meie Lunastaja!
Sulle olgu auu ja kiitus selle suure armu eest,
mis sa oma maailma sündimisega meie waeste
patuste wastu ülesnäitasad. Sa oled Isast meile
antud tarkuseks, õiguseks, õnnistuseks ja lunastamiseks, et meie ei pidanud mitte igaweste
hukkamine ma, waid armust õndsaks saama; oh
ole meie usu kalju ja ärapeaftja, sest muud
abimeest meil ei ole, kui Sina, oh Kristus, fee
elawa Jumala Poeg, sest kuhu peame meie minema,
ehk kust majalt abi leidma, kui sinu juurest. Oh
ole oma sõnaga meile lambiks ja walguseks siis
ei komista meie ialgi. Ole meie Õnnistegija
meile elus ja surmas, ses ja teises ilmas. Miski
ei pea meid Sinust lahutama, olgu kõrgus ehk
sügawus, ei minewik ega tulewik, ei rõõm ega
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kurw stuK, ei surm ega waewaline wilets ma°
ilma u. Sinule tahame meie uskus elada, kuni
sa m D siit maailma hädorust enese juurde taewa
kutsuw Sirni õnnistus hingagn meie kõikide peal
Sinu rahu walitsegu meie südametes ja Sinu
tollis .mha Waim juhatagu meid seda head ja
õiged teeb taewa poole käima Kuule meid oma
põhjatuma armu ja halastuse pärast. Amen!
i i s i l : Küll wagade elu siin seestpidi hiilgab.

armasws! Kes tulnud patuste juure,
Ke- aewast on jätnud, ning sõimesse läind;
Ke>

Eh
9Jc<
Ja
Se
Ni:

uil, et mina, kes kuri, ei sure,

ma küll järgeste siin kurja teed käin'd.
nmastan Teda
unustan häda.
'lrmastus waatab kui ema mu peale,
armastus kuuleb mu kaebduse heale.
arm on nii pala, ct sa minu pärast
- Kõ suuremat imet siin ilma Peal teind:
Ar tõi Isa sülest Sind, ning rõemsast taewast,
Ar on ka rohkeste küll walu Sull' teind,
Nüüd Jumal on liha,
I< istuta wiha.
Ni
patused puhtad, ta wangid on peäsnud?—
Ke ! ittes mu Iesust seal sõimes on näinud!
i Iesu arm katab kõik mu suured patud,
S< sõimes on puhtus, kus puhtust ka saan;
M tunnistan selgest: ei head ma teind,
W
kõigest mu tegudest kurja küll nänn!
6
ei mu Jesus
N 'aene on sõimes,
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See teeb mind, kes kõlwatu, Ta weres puhtaks,
Sest laulan nii rõõmsast: Mull Jesus on Peastjaks."
W i i s i l : Jesus tule minule.

Olen lveike lapsuke,
Taewa Isa talleke,
Mind ta lubab armasta,
Ei ma teda kurwasta.
Mulle wennaks kinkis ta
Oma Poega, Iesust ka.
Kui nüüd pean lahkuma
Ilmast, siis näen teda ma.
Ja kui saan siis taewasse

Ta mind wõtab sülesse,
J a wiib ingli seltsi ka
Laulma kauui häälega.
Wõidu-palmid annab muu",
Mina kiitust laulan tall",
Wõidu kroon on minul peas,
Jesus minu seltsimees.

Laps ja Jesus.
W i i s i l : Oh Jesus Kristus tule sa.

Jesus:

Oh armas kallis lapsuke,
Sa taewa Isa taimeke,
Jää ustawaks mull' alati,
J a armsaks lapseks surmani.
Sa minu karja talleke,
Nüüd jää mu juure järgeste,
Siis wiin sind wiimaks taewasse
M u armsa Isa majasse.
Laps: M u armas kallis Jesuke!
Siin olen ma su lapsuke,
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Mind kanna oma käte peal
Ja õnnista nnnd igal pool!
Mill' tliled S a mu sõbrake
J a nüid nnnd üles taewasse,
Et ma Sind näen ja Sinuga,
Saan igawest elada.
Jesus: Oh oota, oota lapsuke!
Ma tulen wistist rutuste,
Sind wõtan oma sülesse
J a annan suud sull' armsaste.
Laps: Ma ootan suure himuga
J a laulan rõõmsa healega
Sull' oma kalli sõbrale
Nüüd kiitust tänu järgeste.
Auu olgu sulle südamest
S u suure armastuse eest.
S a oled minu Jesuke,
Ma sinu kallis lapsuke!
Wiisil: Wõitle hästi, tui sind —

Waata heldest nieie peäle
Püha laps Immanuel!
Meie ihu, hinge, meeled
Pühitse nüüd enesel!
Sinu lapsepõlwe rõõmu
2af meid maitsta, Jesuke!
Et Sull' sõna kuuldes toome
Anniks oma südame.
Kõrkust ja kõik kurjad asjad
Wõta meitest koguni,
Meie palume, et aitad,

Amen, Iesns sündku see!
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